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Temat dnia : Liczymy i sadzimy
1. Wiosenny Quiz
Rodzic zadaje pytania dziecku dotyczące wiosny, jego zadaniem jest odpowiedzenie na pytania
poprzez uśmiech (prawda) lub smutną minę (fałsz).
Przykładowe pytania:
− Pora roku, która jest teraz, to wiosna.
− Wiosną jest mało kwiatów.
− Wiosną jest bardzo zimno i często pada śnieg.
− Wiosną przyroda budzi się do życia.
2.

Fazy rozwoju tulipana – rozmowa na podst. ilustracji.

Rodzic pokazuje dziecku tulipana wspólnie z dzieckiem omawia roślinę z czego się składa (kwiat,
łodyga, liście, korzenie) może być rysunek wydrukowany. Prosi dziecko, aby zastanowiło się co jest
potrzebne roślinie do wzrostu. Następnie pokazuje dziecku ilustrację przedstawiające kolejne
etapy rozwoju tulipana. Wspólnie z dzieckiem próbuje ustalić kolejność ilustracji:
1. cebulka
2. cebulka z korzeniem
3. cebulka + korzeń+ mała roślina
4. cebulka + korzeń+ mała roślina z pączkiem kwiatu

5. cała roślina wraz z kwiatem

3. Liczymy i sadzimy kwiaty
* Rodzic przygotowuje akcesoria do sadzenia tulipanów, lub innych kwiatów czy nasion, może być
nawet zwykła cebula z której wyrośnie szczypiorek.
Rodzic na stole wykłada 4 doniczki, ziemię, 3 cebulki. Pokazuje dziecku i omawia jakie to są
przedmioty i zadaje dziecku pytania dotyczące szacowania ilości przedmiotów np.(doniczek i
cebulek):
- czy dużo jest doniczek?
- policz doniczki (rodzic pokazuje palcem przeliczaną doniczkę)
- policz cebulki (rodzic pokazuje palcem przeliczaną cebulkę)
- czy wystarczy doniczek ich dla wszystkich cebulek?
- jak to sprawdzić?
Następnie wspólnie z dzieckiem sadzi cebulkę do ziemi. Każdego dnia podlewa sadzonkę i
obserwuje jak wyrasta z ziemi.

* Jeżeli ktoś nie ma w domu doniczek, ziemi i cebulek tulipana czy innych nasion może zasadzić
fasolę w dość inny sposób. Oto przykład.

"Domek fasolki"

Potrzebne materiały:
- woreczek strunowy lub koszulka biurową
- ziarenka fasoli,
- wata,
- woda,
- szablon "Domek fasoli" lub wymyślony domek przez dziecko
Zadania:
1) Zadaniem dziecka jest pokolorować domek najpiękniej jak potrafi, lub samodzielnie
narysować wymyślony przez dziecko domek.
2) Następnie do woreczka strunowego wkładamy watę, zalewamy ją wodą.
3) Liczymy ziarenka. Należy położyć przed dzieckiem ziarenka, najpierw niech przeliczy ile
ich jest np. 5. Następnie dziecko wrzuca samodzielnie ziarenka do środka licząc (ma
wrzucić np.4) na końcu rodzic pyta ile zostało ziarenek na stole, a ile jest w woreczku.
4) Zamykamy woreczek za pomocą taśmy klejące, mocujemy na szybie okna.
5) Przyklejamy szablon domku do woreczka z fasolą.
6) W następnych dniach obserwujemy rozwój fasolki. Rozmawiamy z rodzicami na temat
warunków niezbędnych do rozwoju roślin.

4. Kolorujemy tulipana
Dziecko ma za zadanie pokolorować kwiat w kolorze czerwonym, łodygę i liście w kolorze
zielonym, a doniczkę na kolor pomarańczowy. (Kolorowanka poniżej)

